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Dvůr Závrší.

Informační deska naučné
stezky Mezi Orlicemi.

Erb Jana z Bubna.

FOTOGRAFIE K HISTORICKÉMU OKÉNKU
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ ČTENÁŘ I, MILÍ SPOLUOBČANÉ,
po svátku svatého Václava nám nastalo krásné babí léto. Nastal podzim a s ním 
ještě nepřišly žádné přízemní mrazíky. Na zahrádkách nám stále kvetou podzimní 
květiny a sklízíme poslední úrodu ovoce a zeleniny.

Obec Borovnice byla vybraná do prestiž-
ního Mezinárodního výzkumu dospělých 
PIAAC.
Do konce října 2021 bude v Borovnici probíhat 
Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který po-
řádá Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní po boku dalších 32 zemí 
z celého světa.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností 
STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. 
Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu fi nanční odměnu. Data budou 
uchována jako přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely výzkumu.
Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané v jednotlivých zemích připraveni na vý-
zvy současné doby, jako jsou změny na trhu práce či rostoucí využívání digitálních 
technologií v práci i v osobním životě. Výzkum se proto zajímá o pracovní zku-
šenosti a vzdělávání, využívání informací či práci s novými technologiemi v kaž-
dodenním životě. Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu českému vzdělávacímu 
systému a umožní lépe plánovat opatření pro rozvoj dovedností českých občanů.
Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.piaac.cz.

Začátkem října nás čekají volby 
do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky – a to 
ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Do těchto 
voleb bylo v našem kraji zaregistrová-
no celkem 17 politických stran, hnutí 
a koalic. Přijďte k volbám, každý hlas 
je rozhodující.

Všem přeji krásný podzimní čas a pohodu.
Soňa Rojková,

starostka obce Borovnice



4 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2021

CO KRÁŠLÍ ZAHRADY
A OBÁLKU NAŠEHO ZPRAVODAJE?
BABOČKA PAVÍ OKO – PODZIMNÍ MOTÝL

Na našich zahrádkách se v září a říjnu setkáváme s tímto naším nej-
hojnějším denním motýlem. Babočka paví oko má délku křídel 32-45 mm, 
přičemž rozpětí předních křídel 60–64 mm. Přední a zadní křídla jsou hnědé až 
hnědočervené barvy, na kterých se nachází výrazné modravé skvrny v rozích kří-
del ve tvaru oka. Lem křídel je černohnědý, u předního páru křídel členitý s černou 
kresbou. Vnější okraje křídel jsou mírně zubaté.

Housenky se živí především 
kopřivou dvoudomou. 
Kdo má rád na zahradě 
babočku paví oko, může ne-
chat někde v rohu růst něko-
lik trsů kopřiv. Motýli je brzy 
objeví, nakladou na ně vajíč-
ka a pak můžeme pozorovat 
celý vývoj tohoto krásného 
motýla. Po vylíhnutí z vajíček 
žijí housenky babočky spo-
lečně, na jedné rostlině se 
tak často vyskytuje až několik 
desítek jedinců. Housenka je 
černá, hustě posetá jemnými 
bílými skvrnami a šesti řada-
mi trnů.

Když se motýli vylíhnou, s oblibou vyhledávají nejrůznější květy. Pak můžeme 
zblízka obdivovat krásu jejich ok na svrchní straně křídel, která vystavují na odiv 
nebo naopak ukrývají mezi složenými křídly, jejichž spodní strana zbarvením 
a kresbou připomíná suchý list kopřivy. 
Dospělci nemají dostatečně vyvinuté pohlavní orgány a pouze přijímají potravu 
a vyhřívají se, aby přezimovali. Rozmnožují se až na jaře příštího roku. 
K zimnímu spánku vyhledávají úkryty, často v naší blízkosti – ve sklepích či na pů-
dách venkovských domů, opuštěných budovách, senících či v dutinách stromů.
Babočka paví oko je užitečná jako opylovač rostlin. Potěší svým vzhledem, 
je vděčným objektem pro podzimní fotografování a zkrášluje naše zahrádky.

Použitá literatura: 
http://www.chovzvirat.cz/zvire/1060-babocka-pavi-oko/
http://eagri.cz/public/web/mze/
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Z HISTORIE

ZÁVRŠÍ, LOM NA CHLUMU A JAN Z BUBNA
Nejvýznamnější historickou postavou spjatou s Borov-
nicí, je Jan mladší Varlich z Bubna (*1570 †1635). 
O tom, jak po návratu z tureckého bojiště coby úspěšný 
a vysloužilý císařský plukovník rozšiřoval svůj majetek 
a v letech 1608 a 1617 nabyl zdejší panství, se lze 
dočíst v historické monografi i Jan z Bubna, válečník 
a diplomat, která vyšla v roce 2016. V dalším textu 
tedy citujeme z této knihy… 

Další, tentokrát významná koupě, následovala 29. srpna 
1608. Jan z Bubna tehdy zakoupil za 4500 kop gr. č. 
„tvrz a dvůr řečený Závrší, kdež někdy ves Dřel slou-
la v ní krčma výsadní byla, s příslušenstvím, vsi Velkou 
a Malou Skrovnici a Cudslav“. 
Součástí dvora Závrší byla zcela nová tvrz, patrně větší obytné sta-
vení obdélníkového půdorysu, dnes již neexistující. Od té doby se Jan 
Varlich z Bubna honosil přídomkem „na Závrší“. Přiznával tehdy 51 osedlých, což 
ho rozhodně neřadilo mezi bohaté šlechtice v Podorlicku, ale stačilo to k životu 
v relativním dostatku. 
Zajímavá zpráva o tom, jak Jan z Bubna chránil svůj nevelký ma-
jetek, se nám dochovala z roku 1609. Dne 2. května mu totiž psal Jan Matějků, 
písař Fridricha z Oppersdorfu, držitele panství Častolovice a statku Přestavlky. 
Dále citovaná pasáž dokládá, že Bubna jednal způsobem, který bychom 
čekali spíše od velkého sedláka než od šlechtice: „Dne včerejšího přišed-
še ke mně Matouš Král, skalník ze vsi Hřibin, jeho milosti pána mého poddanej, 
oznámil, že jste se nad tím, dokud v gruntech Vaší milosti skálu odkrejval a rum 
pryč svážel, nemálo zhoršovati, ano i aby hned odtud pryč odešel, poručiti ráčili.“
Vrchnostenský písař v listu argumentuje slovy, že (dříve jste) „dovolení dáti ráčili.“
Jak vyplývá z textu, došlo patrně k nedorozumění, kdy majitel pozemku předpo-
kládal lámání kamene na starém místě a přistihl skalníka Krále, jak odkrývá nový 
lom. Jak celá záležitost dopadla, nevíme…
Čas k dalšímu rozšíření majetku nastal o osm let později: „Smlouvou roku 1617 
dne 24. května učiněnou koupil tvrz Borovnici s dvorem, rybníkem Větším a Men-
ším, příkopem okolo tvrze, vsí a ves Polom za 12 500 kop míš. Jan mladší z Bubna 
a na Závrší.“ Krátce poté Bubna zřejmě přikoupil ještě sousední ves Lhotu.
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Co k tomu dodat? V době, 
kdy si Jan z Bubna budoval 
na Závrší a v Borovnici nový 
domov, nemohl tušit, že se tu 
dlouho nezdrží. Když v roce 
1618 vypuklo české povstá-
ní proti Habsburkům, stal 
se jedním ze stavovských 
generálů, po nešťastné bitvě 
na Bílé hoře emigrantem, 
a nakonec švédským gene-
rálem a diplomatem.
Tvrze na Závrší a v Borovni-
ci už dávno neexistují, ale 
lom, z něhož Bubna v roce 
1609 vyhnal skalníka Krále, 
můžeme na Chlumu dodnes 
najít. Informuje o něm i ta-
bule umístěná u cesty z Ho-
mole k Závrší.

PaedDr. Ladislav Miček
Fotografi e na 2. straně obálky.

ZPRAVODAJ BRODÍK
„Brodík“ měsíční zpravodaj obce Borovnice 

Redakční rada: Zastupitelstvo obce Borovnice
Zpravodajské a informační příspěvky od občanů do „Brodíku“

e–mail: brodik@borovnice.info
Příspěvek je možno vhodit do schránky na budově obecního úřadu v Borovnici.

Uzávěrka vždy k poslednímu dni daného měsíce
Distribuce do všech domácností v obci Borovnice zdarma.

VYDAVATEL
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí 

tel.: 493 815 763, 734 559 876, www.Borovnice.info,
e–mail: obec@borovnice.info, č.ú.: 124 007 1339/0800

Bývalý lom.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

KOSTEL NA HOMOLI
Pravidelné mše v kostele Panny Marie Bolestné na Homoli 
se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci.

Mše se budou konat 10. a 24. října 2021
ve 14:30 hodin.

HŘBITOV
– Upozornění pro návštěvníky

Brány hřbitova jsou v letním období otevřeny
od 7:00 do 19:00 hodin, na hřbitov je zakázáno vodit psy. 

Prosíme návštěvníky hřbitova o třídění odpadu do umístěných popsaných nádob.
Děkujeme.

• Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost: 
pondělí 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin,
středa 9 – 12 hodin a 14 – 17 hodin.

• Pro platby je preferován převod na bankovní účet obce.
• Nadále je preferován písemný či telefonický kontakt. Kontakty naleznete 

na webových stránkách obce nebo v obecním zpravodaji.
• Osobní návštěva obecního úřadu je možná pouze při dodržení 

zvýšených hygienických opatřeních, tj. s ochranou dýchacích cest 
respirátorem, po dezinfekci rukou při vstupu do budovy (dezinfekce je k dis-
pozici v zádveří) a dodržování rozestupů 2 metry. Zároveň žádáme, aby 
do budovy obecního úřadu nevstupovaly osoby s respiračními obtížemi.

• Herny stolního tenisu v Borovnici a Rájci je možné využívat 
za podmínky dodržení aktuálně platných vládních nařízení. 

Soňa Rojková, starostka

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVNICE

Souhrn usnesení z veřejného zasedání č. 4/2021
konaného dne 13. 9. 2021 v Borovnici

Zastupitelstvo obce Borovnice projednalo na veřejném zasedání jednotlivé body 
programu s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce schválilo:

– navrhovaný programe jednání, tak jak byl zveřejněn na úřední desce, včetně 
doplňujících bodů

– zapisovatelem p. Libora Provazníka a ověřovateli p. Jaroslava Lédra a p. Leoše 
Matějuse

– rozpočtové opatření č. 4 na rok 2021 s navýšením příjmů v příjmové částce 
o 7 569 942,99 Kč a navýšením výdajů ve výdajové částce o 7 464 000 Kč. 
Součástí rozpočtového opatření č. 4 za rok 2021 je položkový výtisk příjmů 
a výdajů výkazu Fin 2-12 M, kde jsou podle paragrafů a položek uvedené 
částky změn

– k bodu z veřejného zasedání č. 6/2020 ze dne 10. 12. 2020, žádost o po-
řízení ÚP, doplnění, že zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Borovnice 
pro spolupráci při pořizování Územního plánu Borovnice

– uzavření „Smlouvy o dílo“ na nový ÚP obce Borovnice s Ing. Eduardem Žalu-
dou, Železná 493/20, Praha 1. Cena díla činí 123 420 Kč včetně DPH

– uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 530 000 Kč z rozpočtu Králové-
hradeckého kraje“ „Vodovodní řady v obci Borovnice a propojovací řad VDJ 
Lhoty u Potštejna – Borovnice – Homole – Rájec“

– „Nájemní smlouvu“ na část p. č. 175/1 s paní Stanislavou Červinkovou, Bo-
rovnice 63

– „Směnnou smlouvu“ – Obec Borovnice a pan František Kinský

Zastupitelstvo obce neschválilo:

– navrhovaný programe jednání, včetně doplňujících bodů, mimo bodu 6, který 
bude odstraněn z programu a nebude se projednávat

Zastupitelstvo obce Borovnice pověřuje:

– starostku obce uzavřením schválených smluv a žádostí

Jaroslav Lédr a Leoš Matějus, ověřovatelé
Ing. Libor Provazník, zapisovatel, Soňa Rojková, starostka
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ÚZEMNÍ PLÁN
Vážení spoluobčané,
Obec Borovnice po KoPÚ v k.ú. Borovnice u Potštejna a Rájec přistoupila 
k novému „Územnímu plánu Borovnice“.
Od září do konce roku 2021 můžete zasílat požadavky na nový „Územní 
plán obce Borovnice“.

Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

INFORMACE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
KONANÉ VE DNECH 8. A 9. Ř ÍJNA 2021

rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 
Sb., vyplývajícím ze zákona č. 247/1995 Sb. o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a vyhlášky č. 233/2000 Sb. o provedení zákona č. 247/1995 Sb. 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů 
č. 212/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), č. 396/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva fi nancí“).

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 se konají ve dvou dnech, a to 

v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

a v sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Volební okrsek číslo 1 je v Borovnici
na obecním úřadě – společenská místnost

(§ 14c odst. 1 písm. f) zákona).

Okrsek je určený pro voliče bydlící v obecních částech
Borovnice, Přestavlky, Rájec a Homole.

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
(www.mvcr.cz) a města Kostelce nad Orlicí (www.kostelecno.cz)

nebo na obecním úřadě v Borovnici.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. 
„obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas Obci Borovnice, se sídlem Borovnice 
5, IČ: 00274747, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby 
zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, pou-
žívání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zasí-
lání informačních sdělení prostřednictvím SMS zpráv na mnou 
uvedené telefonní číslo/prostřednictvím e-mailové zprávy 
na mnou uvedený e-mail. 

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpra-
covávány, zahrnují:

Jméno a příjmení 

Adresa bydliště 

Telefonní číslo 

e-mailovou adresu 

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdy-
koliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou 
adresu obec@borovnice.info či dopisem zaslaným na adresu Obec Borov-
nice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Podpis:

✂

Souhlas vhoďte do schránky na Obecním úřadu!
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Vážení občané BOROVNICE, PŘESTAVLK, RÁJCE a HOMOLE

Obec Borovnice
ve spolupráci s fi rmou EKOPART s.r.o. Vamberk, tel. 602 438 569

pro Vás připravila

sběr a svoz drobného nebezpečného odpadu,
nefunkčních elektrospotřebičů
a velkoobjemového odpadu

na pátek 15. října 2021
Máte možnost zbavit se těchto druhů odpadů:
znečištěné sklo a keramika, plechovky od barev, olejové fi ltry, plast. ná-
doby od olejů a postřiků, obaly od sprejů, upotřebené oleje, zaolejované 
hadry, staré barvy a ředidla, vyřazené chemikálie, staré léky, kosmetika, 
autobaterie, monočlánky, zářivky a výbojky, ojeté pneumatiky, autosedačky 
a čalounění, staré matrace, rozbitý nábytek apod. 
Nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, televizory, rádia, sporáky, trouby, vysavače, pračky, kuchyňské 
roboty apod.

Odpady budou sbírány na těchto stanovištích:
pořadí místo zastávky sběrových vozidel čas
  1. Rájec – na návsi u hospody 16,00 – 16,20 hod.
  2. Přestavlky – autobusová zastávka 16,30 – 16,50 hod.
  3. Borovnice – u OÚ 17,00 – 17,20 hod. 
  4. Borovnice – u rybníka 17,30 – 17,50 hod.
  5. Homol 18,00 – 18,10 hod. 

Jde o opakovanou akci, která se stane v budoucnu samozřejmou pro Vaši 
domácnost.
Tato změna Vás časově ani fi nančně nezatíží, ale výsledek Vaši snahy může 
pozitivně ovlivnit život Váš, Vaší rodiny, a hlavně Vašich dětí.

Snaha o zlepšení životního prostředí může začít u každého z nás.

POMOZTE A PŘISPĚJTE KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Informace Vám poskytneme na obecním úřadě.

Děkujeme Vám předem za spolupráci.
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Občanské sdružení
Diakonie Broumov vyhlašuje

S B Í R K U
P O U Ž I T É H O

O Š A C E N Í
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m, prosíme nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,

koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí

znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
V měsíci říjnu 2021

v době úředních hodin od 9.00  do 17.00 hodin.
V budově obecního úřadu v Borovnici.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
první pomoci okresu Rychnov nad Kněžnou rok 2021

ORDINAČNÍ HODINY: sobota, neděle, svátek 08:00–12:00 hodin

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST

Lékařská pohotovostní služba v Královéhradeckém kraji
Informace pro dospělé i děti na celém území kraje tel.: 841 155 155

09. 10. MDDr. Matoušková Lucie Kvasinská 129, Solnice
   602 152 873

10. 10. MUDr. Miřejovská Dagmar - Bahník Dent s.r.o.
   Třebízského 799, Kostelec na Orlicí
   737 791 333

16. 10. MDDr. Motyčka Martin Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
   775 224 093

17. 10. MDDr. Paličková Zlata - Petrák stomatologie s.r.o.
  nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

23. 10.  MDDr. Tomáš Petrák - Petrák stomatologie s.r.o.
  nám. Dr. Lützowa 244, Vamberk
   721 200 244

24. 10. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
   499 534 841

28. 10. MUDr. Podolská Jana Poliklinika, Mírové nám. 88,
  Týniště nad Orlicí 494 371 783

30. 10. MUDr. Pokorná Jaroslava Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
   494 515 697

31. 10. MUDr. Pokorná Věra Jana Pitry 448, Opočno
   494 667 628

06. 11. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice
   494 322 706

07. 11. MDDr. Rýdlová Zuzana  Tyršova 515, Opočno
   777 667 353



14 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2021

KNIHOVNA BOROVNICE

VÁŽENÍ ČTENÁŘ I A ČTENÁŘKY,
knihy, které nám byly letos v únoru zapůjčeny z kostelecké 
knihovny, jsou většinou již přečtené, proto se chystáme 
uskutečnit další obměnu knih z výměnného fondu z Kostelce 
nad Orlicí. Proto prosím všechny čtenáře a čtenář-
ky, aby vypůjčené knihy vrátili do konce října.

V září jsme se čtenářkami z naší knihovny podnikly výlet na Vrbici. Paní Věra 
Bezdíčková domluvila posezení v příjemném prostředí pod rozhlednou, kde jsme 
prožily pěkné slunečné odpoledne. Fotografi e na 4. straně obálky.

Nastal podzim, prodlužují se večery a bude více času na čtení. Zveme vás 
do knihovny a těšíme se na vaši návštěvu. 
Výpůjční dny v říjnu budou v úterý 5. 10. a 19. 10. 2021, vždy 
od 15 hodin.

Knihovnice Helena Jiroušková

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Podzim se nám již defi nitivně ozývá, protože i astronomicky vstoupil do tohoto 
údobí. Začíná padat listí, nejdříve to, co bylo zasaženo chorobami – u velkého 
ovoce, hlavně jabloní, napadeného strupovitostí 
i ostatními nemocemi a škůdci, u peckovin dírko-
vatostí listů a různými roztoči. U rybízů, angreštů 
poškozené padlím, hnědým padlím, rzí vejmutov-
kou i antraknózou. 
Na zemi se listí rozkládá a stává se v mnoha 
případech zdrojem infekce pro další sezónu. Pa-
dají i červivé a houbovými chorobami napadené 
plody. V průběhu měsíce října nám v ovocné za-
hradě ještě dozrává poslední ovoce. Staré 
pořekadlo znělo „na svatého Matouše, jablka již 
do koše“. To znamenalo, že mimo letních odrůd, 
které byly již dávno sklizeny, nastupovala sklizeň 
postupně dle druhů a odrůd.

ZAHRÁDKÁŘI
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Je třeba si uvědomit, že historické odrů-
dy na vysokokmenech mají větší odolnost 
proti působení meteorologických vlivů, 
proto se nelze řídit dle nich u sklizně 
novějších šlechtěnců, které jsou také na-
roubovány na jiných podnožích. Proto 
např. Rubín, Rubinola, Melodie i další se 
sklízejí dříve než Topaz, Sirius, Mel-Rosse 
a více ostatních. 
Ale přesto, pokud to podmínky dovolují, 
necháváme alespoň část pozd-
ních odrůd dojít na stromech co 
nejdéle, než je budeme uskladňovat. 
V letošním roce v některých lokalitách je 
to obzvlášť různé a tento vliv jsme mohli 
pozorovat na švestkách.
I skutečnost, že z jara příroda svoji vegetaci začala opožďovat o 2-3 týdny, tak 
naproti tomu vegetační doba u některých plodin se urychleně zkracovala vlivem 
měnícího se počasí s pařlivými dny a bylo to znát i na některém druhu ovoce 
a zelenině. 
Při opadu listů, zvláště z těch onemocnělých plodin, bychom se měli dr-
žet zásady, že tento shrabaný materiál nedáváme běžně do kompostu 
s jinými biologickými materiály, ale mělo by to být shromažďováno zvlášť a pokud 
to nespálíme, je možno to prosypávat prachovým vápnem, aby pak zetlený mate-
riál byl dezinfekční. 
Někteří pěstitelé ještě před opadem listí, ale již po sklizeném ovoci, postřikují stro-
my 5-7% roztokem močoviny, která podpoří rozklad odumírajících listů a omezí 
tím další šíření této houbové choroby v následujícím roce. 
Také si mnozí pěstitelé vinné révy stěžují na letošní velmi rozšířenou plíseň 
a padlí révové, které zanechalo na listech, a hlavně hroznech znatelné ztráty. 
Podporovalo to hlavně působení kolísavého počasí.

Rovněž na některých stanovištích bylo 
hodně znatelné napadení celerové 
natě peronosporou, což mohlo pře-
cházet ve hnilobu do bulev. I u póru se 
někde vyskytovalo napadení hnilobnými 
procesy. Kde se toto objevilo i v roce 
po sobě, je třeba na těchto plochách pře-
stat pěstovat kořenovou zeleninu nejméně 
po dobu 3 let a vždy dbát na výsadbu 
zdravé sadby.
I pěstitelé odrůdy Gigant si všimli, že 
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v období střídání povětrnostních vli-
vů a teplot začaly tyto kedlubny roz-
praskávat a zahnívat. Ve velké míře 
nám na zahradách působili škody 
i slimáci, kteří byli mimořádně roz-
množení a napadali kde co.
Pokud dobře pečujeme o stro-
my, hnojíme nyní na podzim dra-
selnými a fosforečnými hnojivy 
na povrch půdy, který pod stromy 
udržujeme v bezplevelném stavu. 
Hnojivo zarýváme. U stromů v tráv-
níku bychom tato hnojiva měli dostat 
blíže ke kořenům, tedy pod vrstvu 
trávníku. Na ovocné stromy můžeme 
také umísťovat lepové pásy i pásy 
z vlnité lepenky – o tom bylo již dří-
ve psáno.
Sázíme nové stromky a keře 
a připravujeme jim potřebné podmínky, tedy můžeme jim založit pod kořeny stro-
jená hnojiva, pro která si během růstu mohou sáhnout, ne však jakýkoliv čerstvý 
hnůj. Proto volíme vyzrálý kompost. 
Pokud budete v pozdním podzimu vysévat mrkev, petržel, připravte záhon 
již nyní a nechte půdu slehnout. Také pro výsadbu česneku si již vyhlédněte 
záhon k přípravě, samotnou výsadbu uskutečněte co možná nejdéle, v příštím 
Brodíku bude bližší informace.
Také uvažujeme o přípravě podzimní výstavky výpěstků a výtvorů, to podle situ-
ace a bylo by to včas oznamováno v obcích našimi důvěrníky i formou plakátů 
a tiskovin.

Za Český zahrádkářský svaz
Břečťan František
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UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY OKRUHU BRODEC
V letošním roce, a to 25. září 
2021, proběhlo za krásného babí-
ho léta uzavírání cyklistické sezóny. 
Po dvou nevydařených deštivých le-
tech se počasí konečně umoudřilo.
Opět bylo deset stanovišť, kde každý dostal příslušné razítko. Každý, kdo nasbíral 
5 razítek, dostal v cílovém stanovišti, které bylo v hospodě ve Lhotách u Potštejna, 
zdarma guláš a malý dárek.
Na každém stanovišti bylo něco dobrého k občerstvení, a to ve formě domácí 
buchtičky, párku v rohlíku, piva, kávy, limonády a sladkostí.
Celá akce byla vydařená, jelo cca 40 cyklistů, každý dojel podle svých schopností 
tam, kam potřeboval, a nikomu se hlavně nic nestalo. Nebylo účastníka, který by 
neměl cyklistickou helmu. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na celé této akci ve svém volném čase 
podíleli.
Budeme si jen přát, aby nám příští rok opět přálo takové krásné počasí jako letos.
Všem přeji hlavně hodně zdraví a na kole najeté kilometry bez nehod.

Za DSO Brodec Soňa Rojková, starostka obce Borovnice

UZAVÍRÁNÍ CYKLOTRASY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ŽIVOTNÍ JUBILEA

V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum

90 let pan Karel Kaplan z Rájce,

91 let pan Mgr. Jiří Říčař z Borovnice.

Přejeme hlavně pevné zdraví a životní pohodu.

Sociální a kulturní výbor



18 Brodík – měsíčník obce Borovnice – 10/2021

SÁZÍME STROMY

V neděli 7. listopadu 2021 proběhne druhá výsadba 
ovocných stromů.
Tentokrát se bude sázet alej v k.ú. Borovnice u Potštejna, 
a to Borovnice – Chleny.
Druhá alej se bude sázet v k.ú. Rájec, a to Přestavlky – 
Chleny.

Zveme občany, kteří mají zájem si vysadit strom. Sraz je u FVE elektrárny ve Chle-
nech.

Začátek v 9:00 hodin ukázkou výsadby stromu. Celkem se má vysadit 95 ks 
ovocných stromů a 2 ks líp.

S sebou si vezměte pracovní rukavice, rýč, kladivo (palici), nůžky na stromy, nůž-
ky na plech, kovové hrabě, teplé oblečení, pohodlné boty a dobrou náladu. 

Budeme si přát, aby vyšlo také krásné počasí, jako tomu bylo při sázení ve Chle-
nech na jaře.
Občerstvení zajištěno. Všichni jste srdečně zváni.

V případě dotazů volejte starostku
Soňu Rojkovou 734 559 876.

Celá akce je pod patronací DSO Brodec.
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POZVÁNKY A INFORMACE

FARMÁŘSKÉ TRHY 2021
ZÁMEK DOUDLEBY NAD ORLICÍ
neděle od 9.00 do 15.00 hodin

Letošní trhy nabídnou široký sortiment pro-
duktů, výrobků a zboží přímo od výrobců, 
řemeslníků a farmářů.
Těšit se můžete na pečivo, ovoce a zeleni-
nu, mléčné i masné výrobky, koření, masti, 
košíky a řadu dalších dobrot, užitečnosti 
a šikovnosti.

17. říjen (dušičkové trhy)
14. listopad (svatomartinské trhy)

Přehled akcí a událostí pravidelně aktualizujeme i v ofi ciálním zámeckém kalendáři.
e–mail: info@zamek–doudleby.cz, web: www.zamek–doudleby.cz

12. prosinec (vánoční trhy)

POKAŽDÉ JINAK (základy jogy, dechové cvi ení, r zné styly jogy)

VŽDY VE ST EDU OD 18 HODIN

Školní t locvi na Lhoty u Potštejna  

Cena: 100 K /h
(s sebou podložky a deku)

Dan a Be i ková, Borovnice

dana.kadernice@seznam.cz

734 211 043
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Nabídka palivového dříví
obec Borovnice

Jehličnaté - smrk, borovice 400 Kč/prm (prostorový metr)
Palivové dříví je v délkách 2 - 10 m

Uvedené ceny jsou bez dopravy – dopravu si zajišťuje kupující
OBECNÍ ÚŘAD OBCE BOROVNICE | EMAIL: OBEC@BOROVNICE.INFO

 MOBIL: 734 559 876 | SOŇA ROJKOVÁ
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POČASÍ U NÁS V NOVÉM

Jedná se o amatérskou meteostanici umístěnou na objektu rodinného domu 
č. p. 48 v obci Rájec. Nová meteostanice je v provozu od srpna 2018. Pro případ-
né dotazy jsem zřídil e-mail: pocasirajec@seznam.cz.

ZÁŘÍ 2021
teplota max. 26,3°C
teplota min.   3,3°C

průměrná teplota 14,8°C

Vítr průměr
Září 0,7m/s, nárazy 12,4m/s a směr Z

Srážky
Září 37,6mm s 6 dny deště

Letošní závodní sezona byla podobně jako ta loňská hodně ovlivněna všemožný-
mi omezeními a zákazy. Vlastně byla bohužel ještě horší než ta loňská. I když se 
vše toto podepsalo na morálce a celkové zdatnosti dětí, uvítali jsme na konci léta 
možnost se opět scházet a naši činnost pomalu rozjet.
Na začátku září se děti zúčastnily tradičního Horeckého poháru. Mladší děti v no-
vém, doplněném složení obsadily 1. místo, starší 5. místo. Celkově úspěšný den 
završilo smíšené družstvo dospělých v kategorii s úpravami na sání přesvědčivě 
nejlepším časem, a zaslouženě si opět po roční přestávce odvezlo do Rájce pu-
tovní pohár.
Na konci měsíce se děti vydaly do Kostelecké Lhoty na také již tradiční podzimní 
soutěž. V závodě s rekordním počtem přihlášených v jeho historii, mladší děti, 
i přes menší problémy v prvním kole, postoupily do užšího fi nále třech nejrych-
lejších, kde svůj výkon výrazně vylepšily a opět přesvědčivě zvítězily, tentokrát 
s náskokem sedmi vteřin!
Starším žákům bohužel problém na sání postup do užšího fi nále zhatil, a obsadili 
místo 7.
Některé ještě čeká závod požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, který 
je úvodním závodem nové sezony hry Plamen, tak jim přejme hodně úspěchů!

Za SDH Rájec Miloš Koutný, vedoucí kolektivu mladých hasičů
Fotografi e z akcí na 3. straně obálky.

SDH RÁJEC
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SDH RÁJEC
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Redakční rada neodpovídá za stylizaci příspěvků a tiskové chyby.
Vytiskla tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí.

Výlet s knihovnou na Vrbici.


